
JB Black Stone
10m x 4,3m (43m²)

A JB Homes mobilházait azoknak ajánljuk, akik a design világának legújabb trendjei mellett a 
legmagasabb szinten szeretnék megtapasztalni a pihenés élményét. Prémium mobilházaink olyan 

projektek, amelyek során kiemelt hangsúlyt helyeztünk érdekes építészeti megoldásokra, így felruházva 
azokat elegáns és reprezentatív megjelenéssel.

SZOBÁK SZÁMA: nappali konyhával, fürdőszoba, hálószoba, galéria, terasz

ALVÓHELYEK SZÁMA: 3/4

A teljes felszereltség valamint a berendezések ergonomikus elrendezése lehetővé 
teszi, hogy azonnal otthonába költözhessen.

Az acélszerkezetet borító 18 cm-es PUR hab szigetelés padlófűtéssel kombinálva 
optimális és állandó belső hőmérsékletet biztosít.

A kiváló minőségű burkoló anyagok luxus jelleget kölcsönöznek a belső tereknek. 
Elegáns, ugyanakkor praktikus.



JELLEMZŐK - JB BLACK STONE
KÜLSŐ MÉRETEK 10 m X 4,3 m (40 m²)

HASZNOS ALAPTERÜLET 27,9 m² (nappali konyhával 15,10 m², fürdő: 3,70 m², háló: 9,10 m², terasz: 7,3 m²)

SÚLY 10 tonna

BELMAGASSÁG 2,75 m

ALVÓHELYEK SZÁMA 3/4 fö

MOBILHÁZ SZERKEZETE 
Acél (padló, falak, tető) kiegészítve kereszt falécezéssel és OSB lapokkal. 6 kerekű, egy tengely 
forgózsámoly. Galvanizált alváz. Vonórúd, mely mindkét oldalról lehetőséget nyújt tolni-vonni a 
házat. Daruzási pontokkal ellátva, valamint 6 támasztó lábbal készül.

PADLÓ Acél szerkezet, galvanizált borítással, 18 cm vastag nyitott cellás PUR-hab szigetelés, 22 mm OSB lap 
és vinyl padlóburkolat.

TETŐ / MENNYEZET Acél szerkezet fa lécezéssel, 18 cm vastag nyitott cellás PUR-hab szigeteléssel, alumíniummal (PREFA) 
borítva. Megemelt belmagasság az egész házban. Fa lambéria borítás és Kerradeco borítás.

KÜLSŐ FALBORÍTÁS
Alumínium külső borítással és szibériai vörösfenyő lécezéssel készült, az acélszerkezet mellett fa 
keresztlécezéssel, 18 cm vastag nyitott cellás PUR-hab szigeteléssel, valamint membránnal (szél 
szigetelés) és páragátló fóliával ellátva, rágcsálók elleni védelemmel.

BELSŐ FALBORTÁS Fa szerkezet, OSB lapokon MDF panelokkal, fürdőszobában Kerradeco borítással, a válaszfalak pedig 
5 cm vastag kőzetgyapot szigeteléssel vannak ellátva (hangszigetelés).

AJTÓK Egyszárnyú műanyag bejárati ajtó (90/200) 3 rétegű üveggel és antracit külső fóliával, belső ajtók 
fehér MDF ajtók (70/200).

ABLAKOK 7/6 kamrás rendszer, profil/80 mm, 3 rétegű, erős műanyag profil, antracit fóliával, az üvegfal mérete: 
3,70 x 2,80 m, a csúsztatható teraszajtó mérete 0,90x2,00 m.

SZOBÁK SZÁMA 1 háló, nappali konyhával, fürdő WC-vel  és terasz

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 3 fázisra kialakított, elektromos vezetékek védőcsőben. Konnektorok esetébe 3 x 2,5 mm2, világtáshoz 
3 x1,5 mm2 kábel. Internet (x1) és USB (x4) és antenna aljzat (x2), valamint kapcsolók.

VÍZ- ÉS CSATORNARENDSZER ALU-PEX és PVC csövek a konyhában és a fürdőben, kültéri dugalj a ház alján vízvezeték fűtés 
számára.

SZELLŐZTETÉS Fürdőszobai szellőztetés, központi, 2 fokozatú folyamatos légcserélés, levegő visszaáramoltató 
fűtőszállal.

BELSŐ VILÁGÍTÁS Mennyezeti világítás - LED spotlámpák, illetve beépített LED szalagosvilágítás.

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS Irányított falikar, és vízálló LED szalag világítás a teljesen üvegezett fal körül.

FŰTÉS Törölköző szárító radiátor a fürdőszobában (350 W), helyiségenként egyedileg szabályozható 
padlófűtés (speciális fűtőfólia). A vezérlőegységek WIFI – kapcsolaton keresztül is irányíthatóak.

GALÉRIA

TERASZ

Fa létra, korlát, matrac.

Szibériai vörösfenyőből készült.

FÜRDŐSZOBA 1
80 x 80 cm-es négyszögletű, egybeöntött zuhanyzó, LED világítású kör
alakú tükör, pultra építhető mosdó, szekrény beépített bojlerrel, mosógép, falra szerelhető WC 
csésze.

KONYHA Konyhabútor, nagy beépített hűtő, kihúzható (teleszkópos) szagelszívó, 4 zónás indukciós főzőlap, 
rozsdamentes acél mosogató, mikróhullámú kombinált sütő, mosogatógép, HPL munkalap.

NAPPALI Kinyitható kanapé, dohányzóasztal, asztal 4 székkel, függő polc, TV állvány, légkondicionáló.

HÁLÓSZOBA 1 Kétszemélyes ágy (160 x 200) cserélhető rugós matraccal és ágynemű tartóval, gardróbszekrén toló-
ajtóval (rúddal és polcokkal), hely a TV számára (antenna csatlakozó), két éjjeliszekrény.
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